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ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Позиција:
Директор Агенције за државну службу
Име:
Невен
Презиме:
Акшамија
Датум рођења:
31.10.1966. године
Мјесто рођења:
Сарајево
Пол:
Мушки
Породични статус:
Ожењен, отац једног дјетета
E-mail адреса:

neven.aksamija@ads.gov.ba

РАДНО ИСКУСТВО:

2009 – садашња позиција (директор Агенције)
2006 – 2009 – помоćник директора Агенције за државну службу БиХ
2003 – 2006 – шеф одсијека у Агенцији за државну службу БиХ
1997 – 2003 – стручни сарадник и виши стручни сарадник у Федералном министарству
одбране
1992 – 1997 – у војној служби (војник, подофицир, официр)
СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ:

- Правосудни испит, Министарство правде БиХ
- Правни факултет у Сарајеву – дипломирани правник
- Стручни управни испит са високом школском спремом, Федерално министарство
правде
- Машински факултет у Сарајеву – дипломирани инжењер

ОСОБНЕ ВЈЕШТИНЕ:
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Енглески језик – активно (Б2/Ц1, British Council)
Рад на рачунару: Windows, Microsoft Office и сл. – добро знање

ДОДАТНИ СТРУЧНИ АНГАЖМАНИ:

- члан Комисије за полагање стручног управног испита за високу школску спрему
Министарства правде БиХ (од 2015 и даље);
- замјеник члана Управног одбора Регионалне школе за јавну управу (РеСПА), на
министарском нивоу (од 2010 и даље);
- члан Надзорног тима за реформу јавне управе – реформска област управљање
људским потенцијалима (од 2008. године и даље);
- стални сарадник часописа ЗИПС;
- члан Школског одбора ЈУ Прва гимназија Сарајево;
- експерт Агенције за државну службу Федерације БиХ (до 2015. године) и Агенције за
државну службу БиХ (до 2009. године);
- испитивач за предмет Управа у Федерацији БиХ за Испит опћег знања за државне
службенике у Федерацији БиХ (од 2006 – 2008 године);
- члан Комисије за прописе Туристичке заједнице Кантона Сарајево;
- предсједник Правног савјета Удружења добровољних давалаца крви Кантона
Сарајево;
- консултант регулаторних тијела и других институција на нивоу БиХ;
- више радних група и тијела за израду правних прописа;
- више пројеката, претежно у области управљања људских потенцијала.

ДОДАТНА ОБРАЗОВАЊА:

- већи број курсева, семинара, обука, студијских посјета, конференција и др. из области
управљања људским ресурсима, координације државне помоћи, циклуса политика и
европских интеграција, правног нормирања (израда правних прописа), увођења система
квалитета, у Босни и Херцеговини, Шпанији, Великој Британији и Сјеверној Ирској,
Француској, Мађарској, Аустрији, Италији, Словачкој, Њемачкој, Португалу, Белгији,
Холандији (ЕИПА), Ирској, Естонији, те у организацији и земљама чланицама РеСПА;
опћи и специјалистички курсеви енглеског језика и специфични курсеви из области
рачунарства.
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